
 
مفاهیم آیات: 

1   و ما کانَ المومنونَ لِیَنفروا کافَّةَ فَلو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُمْ طائِفَةُ لِیَتفَقَّهوا في الدّینِ وَلِیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلّهُم یَحذَّرونَ     توبه122 
مفهوم: گروهي از مؤمنان باید وقت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و موظفند تا دانش دین را به مردم بیاموزند، مردم را انذار و هشدار دهند، به سوي 

مردم بازگردند. 
مفهوم کلي : الف)نفقه در دین واجب کفایی است.  

ب)نفقه در دین مقدم بر انذار مردم است.  
ج) قرآن دستور میدهد گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنید. 

2 حدیث  وَاَمّا الحوادثُ الواقعةٌ فَارجِعوا روّاة حَدیثنا فَانَّهُم حُجَّتي عَلیکُم وَاَنا حُجَّةَ اللهِ عَلیهِم  
معني حدیث: و در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آن ها مي باشم. 

سخن امام زمان (ع) در پاسخ به یکي از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب      حوادث الواقعه: رویدادهاي جدید زمان در عصر غیبت 
مفهوم: روّاه حدیث: فقهاء (علماي دین)                    1 در مورد ویژگي زمان شناس بودن فقیه           2 پیروي از امام عصر (از مسئولیتهاي منتظر) 

3 اختیارات حاکم و نظام اسالمی 
3  لا یأتیه الباطلُ مِنْ بین یَدیهِ و لا من خلفِه تنزیلٌ من حکیمٍ حمیدٍ    فصّلت 42 

مفهوم: هیچ گاه در قرآن باطل راه پیدا نخواهد کرد، به همین جهت براي همیشه کتاب ما خواهد بود.

3 مخالفاً لهواه : مخالفت کننده با هوي و هوس خود

 شرایط مرجع 
از دیدگاه 

امام صادق 
(ع)

4 مطیعاً المر مواله : فرمان بردار فرمان خداوند خود باشد

2 حافظاً لدینه : نگهبان دین خود 

1 صائناً لنفسه : نگهدارنده نفس خود 

حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد سختتر از حال یتیمی است که..... زیرا چنین شخصی حکم و نظر امام را 
نمیداند. البته اگر یکی از پیروان ما که به  علوم و دانش ما آشناست ........ باید دیگرانی را که به احکام ما آشنا نیستند ، راهنمایی 

کند.......... در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. 

حدیث پیامبر 
اکرم در مورد 

تقلید

نظر امام صادق براي قضاوت
 از میان کسانی که در احکام دین تخصص 
دارند یکی را برگزینید که من چنین شخصی را 

قاضی و حاکم قرار دادهام.

نظر امام صادق براي مراجعه کنندگانبه 
سالطین

اینان باید به یکی از شما که سخنان ما را 
روایت می کند و در احکام دین تفکر میکند 
و آنها را میداند مراجعه کنند و به حکم او 
عمل نمایند من چنین کسی را حاکم و داور  

قرار داده ام.
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3 زمان شناس  شرایط ولی 
فقیه  و مرجع 

4 با تدبیر با کفایت 

2 عادل

1 با تقوا

5 شجاعت و قدرت روحي

مشترك میان 
مرجع و ولی فقیه 

ویژه ولی فقیه 

زمینه ساز حکومت جهانی امام عصر  
همان چراغ هدایتی است که در پرتو آن میتوان راه را از بی راهه شناخت. والیت فقیه 

 عالوه بر این که یک ضرورت اساسی در اجراي احکام اسالمی است به مؤمنان و منتظران حضرت مهدي )عج( فرصت میدهد آنچه را براي 
آمادگی ظهور الز  است فراهم سازند.  

به معناي ارایهي یک الگو از حاکمیت دینداران است .......... در این حکوت زمینه عبودیت و رفاه و آسایش بطور نسبی فراهم میآید.

 برقراري حکومت 
اسالمی

قلعه و حصار محکمی است که منتظران در آن ، به آماده سازي و تشکل خود میپردازند.   حکومت اسالمی
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